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Para os adultos…  

 

Queridos pais, mães, cuidadores do/as nosso/as aluno/as: 

 Continuamos em isolamento. Cada um de nós, com as estratégias e recursos que 

tem, está a ser e a fazer o melhor que pode para lidar com estes dias incertos e atípicos. 

Não sejamos muito exigentes… nem connosco, nem com os nossos, porque todos 

estamos a viver uma situação limite. É normal que a paciência se esgote mais rápido, 

que pequenas coisas nos façam “saltar a tampa”, que nos sintamos avassalados e 

preocupados. Somos humanos. E por ser um tempo tão desafiante é ainda mais 

importante termos a intenção clara de cuidarmos de nós e das nossas relações.  

 

É por isso que neste “Isolad@s mas próxim@s” partilhamos um conjunto de 

ideias que têm como intuito fortalecer laços, criar interações positivas entre pais e filhos 

e gerar momentos agradáveis – com sorrisos, alegria e leveza. Quando colocadas em 

prática estas ideias ajudam-nos a regular o medo, a irritabilidade e a insegurança – são 

como uma garrafa de oxigénio para toda a família.  

 

Esperamos também que estas ideias sejam uma resposta à necessidade que 

existe de manterem os vossos filhos entretidos. Assim apresentamos: 

 um conjunto de ideias para jogos simples; 

 um conjunto de atividades pré-feitas que podem imprimir ou construir; 

 um conjunto de links úteis, alguns mais lúdicos, outros mais académicos. 

 

Continuamos disponíveis por email para vos apoiar no que possam entender 

necessário. Bom resguardo a todos, 

Catarina Marcos – catarinamarcos@aginfantedpedro.pt   

Diana Fernandes – dianafernandes@aginfantedpedro.pt 

Eliana Silva – elianasilva@aginfantedpedro.pt  
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Para fazer em família   
 

 

- Construir Origamis (recorrer à net para aprender, se necessário).  

 

 

- “Descobre o teu corn-flake”: escolher vários corn-flakes (cerca de 8) e colocá-los em 

cima da mesa. Cada pessoa escolhe um corn-flake e tem de o observar muito bem. 

Depois de cada um ter estudado bem o seu corn-flake, os cornflakes são misturados no 

meio dos outros e cada um terá de descobrir o seu! Também pode ser feito com nozes, 

batatas de tamanho semelhante, etc.   

 

- “A nossa história”: uma pessoa da família começa a contar uma história e a certa altura 

pára para dar a vez a outro elemento da família e assim sucessivamente. 

 

- “Salada de palavras”: às vezes nos TPC e fichas há palavras difíceis que nem sempre se 

gosta de ir procurar o significado ao dicionário. Tomar notas das palavras novas 

numa folha, no final do dia as palavras novas são distribuídas pelos membros da 

família e cada um procura as suas no dicionário escrevendo o significado nessa 

folha. Todos os membros da família deverão ler o significado até as aprenderem, 

depois a folha é escondida. De seguida, cada palavra é escrita num papelinho, 

dobrando-se o papel. Baralham-se os papéis e cada membro da família retira um 

papel e terá de dizer o significado daquela palavra. Pode-se jogar por pontos. 

 

-“À volta do mundo”: pegar no mapa-mundo e descobrir países e capitais. Podem 

seleccionar um conjunto de países por onde vão “viajar” nesse dia e para 

cada país identificar a sua capital, moeda, língua, bandeira (as crianças 

poderão pintar a bandeira numa folha de papel!). À semelhança do jogo 

anterior, depois de aprenderem sobre esses países seleccionados, 

escrever o nome de cada país num papelinho ou mostrar a bandeira. Cada 

pessoa que tirar o papelinho com o nome/bandeira terá de dizer as outras 

características estudadas sobre esse país. 
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- “Adivinha que música…?”: cada membro da família cantarola uma música 

sem a letra e os restantes têm que adivinhar a letra! Pode-se jogar por pontos 

e ganha quem descobrir a música primeiro. 

 

- “Divertida-mente”: a partir das personagens do filme 

“Divertidamente” cada membro da família escolhe a emoção que 

esteve mais presente ao longo do seu dia (alegria, tristeza, raiva, 

medo, repugnância – também podem acrescentar o tédio, vulgo, 

“seca”) e explica a situação que o fez sentir assim. 

 

- “À mesa com…”: selecionar um conjunto de temas/assuntos que cada membro queira 

conversar com a restante família à refeição. Os temas e o seu autor são escritos em 

papelinhos, vistos por todos, dobrados e colocados numa caixa. Antes de cada refeição, 

é retirado um papelinho e será esse o tema de conversa. Nota: se houver algum assunto 

que não seja adequado para ser conversado à mesa poderá ser dito à pessoa que o 

sugerir e combinar conversar sobre o tema noutro momento.   

 

- “The Show”: sobretudo quando há irmãos, estes podem ser autores 

do “The show”. As crianças/adolescentes preparam um show com 

atividades diversificadas (fazer teatro, apresentar notícias, cantar, 

dançar, magia, tocar um instrumento, passagem de modelos, etc.) 

que depois mostrarão aos pais (pode ser gravado). 

 

- “Filho/a, conta-me uma história”: sobretudo com as crianças mais novas, os pais 

podem ler para os seus filhos mas também vice-versa.  

 

- “Cantor por um dia”: usar uma música de que se goste muito e inventar uma nova 

letra. 
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- “Pepe rápido da arrumação”: em conjunto com os pais é escrito num papel as tarefas 

a cumprir (ex. fazer a cama, arrumar a roupa espalhada pelo quarto, 

colocar roupa suja no cesto para lavar, arrumar a estante dos livros). Se for 

filho único, combinar com a criança o tempo que ela poderá demorar. Se 

forem irmãos podem competir entre si e ver quem termina primeiro. 

Colocar o tempo a contar. O objetivo será cada um, em cada dia, bater o record do dia 

anterior. 

 

- Construir álbuns digitais: com fotografias, frases, bonecos. 

 

- “O que sou?”: um membro da família escolhe um objeto para 

descrever. Não poderá dizer nunca o nome do objecto mas terá 

que dizer as suas características – cor, forma, tamanho, material, 

para que serve, etc.). E assim sucessivamente até passar por todos 

os membros da família.   

 

- “Todas as palavras”: todos os nomes de meninas, todos os nomes de aves, todos os 

nomes de alimentos, etc. Para aumentar o grau de dificuldade, dizer a categoria e a 

inicial das palavras (ex: todos os animais começados por B).  

 

- Cozinhar, jardinar, plantar uma flor ou uma árvore, fazer ginástica, ouvir uma música 

juntos (cada um pode criar a sua lista de músicas preferidas), construir uma prenda para 

alguém especial que fará anos em breve, recortar e colar, imitar vozes, inventar e 

imaginar, criar… ou estar simplesmente em silêncio a observar a paisagem da janela, 

vale tudo para fortalecer os laços em família e não apenas “passar o tempo”. 
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Links úteis  
 

Plataformas com todos conteúdos disciplinares: 

https://www.escolavirtual.pt/ 

 

https://www.supertmatik.net/app/cartas/ 

 

https://www.escolamagica.pt/ 

 

Plataforma com conteúdos específicos: 

https://pt-pt.khanacademy.org/ (matemática) 

 

Outros: 

https://ensina.rtp.pt/ (para crianças e jovens) 

 

https://ensina.rtp.pt/temas-artigo/ensina-junior/ (para crianças mais novas) 

 

Histórias e contos: 

https://pt-pt.facebook.com/TeatroInfantoJuvenilTIAGODUARTE/ (uma história por dia) 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/No-meu-Saco-de-Histórias-

1878993779062425/ (histórias em direto todos os dias às 17h no fb) 

 

Audiolivros: 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/ (basta selecionar a idade) 

 

http://projectoadamastor.org/audiolivros-para-criancas/ (para crianças) 

 

http://projectoadamastor.org/catalogo/ (e-books) 

 

Canções: 

https://www.youtube.com/channel/UCMxhec20urvL0QunvO7jRSQ (canções para as crianças 

mais novas) 

 

Jogos e apps: 

https://portaldascriancas.com/category/jogos-infantis/jogos-divertidos/page/2/ (para crianças 

mais novas: dentro de casa =>jogos infantis (diferenças, à procura do wally, caça ao 

tesouro…descarregar apps para crianças) ou em desenhos animados (Charlie Chaplin…) 

 

https://europa.eu/learning-corner/play-games_pt (aprender sobre a europa a jogar para 

varias idades) 

 

https://www.cokitos.pt/criar-um-picasso/ (jogos até para fazer um quadro de Picasso! Este 

site tem muita diversidade de jogos para todas as idades e temáticas) 
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